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P. č.
Okruh 
spracovateľských 
činností

Účel spracúvania
Kategórie 

dotknutých osôb

Kategória 
 

osobných 
 údajov

Lehota na výmaz OÚ

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia 
(technické a organizačné)

1. DOHODY O 
PRÁCACH 
VYKONÁVANÝCH 
MIMO 
PRACOVNÉHO 
POMERU

Vypracovávanie dohôd o 
prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru

Zamestnanci, s 
ktorými sa dohody 
uzatvárajú

Bežné 
osobné 
údaje, 
osobitné 
údaje 
(údaje o 
zdraví)

Úrad uchováva osobné 
údaje so zásadou 
minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
dohody o prácach 
vykonávaných mimo 
pracovného pomeru a 
vedľajšie pracovné 
pomery 10 rokov

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

2. DOCHÁDZKOVÝ 
SYSTÉM

Evidencia pracovného času 
a dovolenky zamestnancov 
úradu

Zamestnanci bežné 
osobné 
údaje

Úrad uchováva osobné 
údaje so zásadou 
minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
5 rokov

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

3 EVIDENCIA 
PREZENČNÝCH 
LISTÍN

Evidencia prezenčných listín 
za účelom dokumentovania 
danej aktivity (napríklad 
školenie, vzdelávanie, 
spoločenská, kultúrna akcia 
a iné

Fyzické osoby – 
účastníci danej 
aktivity (napríklad 
školenie, 
vzdelávanie, 
spoločenská, 
kultúrna akcia a 
iné)

bežné 
osobné 
údaje

Úrad uchováva osobné 
údaje so zásadou 
minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.

V zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Právny základ spracovateľskej činnosti

§223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce 

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, ods. 
1), písm. c) Zákonné požiadavky a  e) Verejný 
záujem 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom 
znení
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v platnom znení

e-mail/tel. kontaktIdentifikačné a kontaktné údaje*

prevádzkovateľ

zodpovedná osoba

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať

Obec

Trnava

Katogória príjemcov

Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne
Daňový úrad
Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny
Súd, orgány činné v trestnom konaní
Exekútor
Kancelária vedúceho služobného 
úradu

Iný oprávnený subjekt

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

SBS služba



4 EVIDENCIA 
SÚHLASOV 
DOTKNUTÝCH 
OSÔB

Evidencia súhlasov 
dotknutých osôb podľa 
Nariadenia Rady EÚ č. 
2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto 
údajov

Fyzické osoby 
udeľujúce súhlas 
so spracovaním 
osobných údajov 
ako dotknuté 
osoby, ale 
zákonní 
zástupcovia 
dotknutých osôb v 
prípade detí a 
mladistvých vo 
veku do 18 rokov

bežné 
osobné 
údaje

Úrad uchováva osobné 
údaje so zásadou 
minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

5 PODNETY 
SÚVISIACE S 
OZNAMOVANÍM 
PROTISPOLOČEN
SKEJ ČINNOSTI

Preverovanie podnetov  
súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti

oznamovatelia - 
fyzické osoby, 
ktoré v dobrej 
viere urobia 
oznámenie úradu 
vlády, za 
oznamovateľa sa 
považuje aj jemu 
blízka osoba, ak 
je v 
pracovnoprávnom 
vzťahu k tomu 
istému 
zamestnávateľovi

bežné 
osobné 
údaje

Úrad uchováva osobné 
údaje so zásadou 
minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.

10 rokov

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

6 RIEŠENIE 
BEZPEČNOSTNÝC
H INCIDENTOV

Riešenie bezpečnostných 
incidentov a kybernetických 
bezpečnostných incidentov 
organizácií verejnej správy

Osoby ktoré môžu 
byť identifikované 
v rámci riešenia 
incidentov

bežné 
osobné 
údaje

Úrad uchováva osobné 
údaje so zásadou 
minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ č. 
2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane 
fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov 
(ďalej len „Nariadenie 
GDPR“). 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, ods. 
1), písm. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so 
spracúvaním svojich osobných údajov na jeden 
alebo viaceré konkrétne účely;

§ 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente)

Zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti  a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 165/2018 Národného bezpečnostného 
úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre 
jednotlivé kategórie závažných kybernetických 
bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia 
kybernetických bezpečnostných incidentov
Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo 
verejnej správe  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

Iný oprávnený subjekt

orgány verejnej správy, vrátane 
orgánov činných v trestnom konaní, 
príslušné prešetriť skutočnosti zistené 
na základe výsledkov preverovania 

NBÚ, organizačné útvary ktorých sa 
bezpečnostné testovanie alebo audit 
týka, najmä prevádzkovateľ základnej 
služby, prevádzkovateľ digitálnej 
služby alebo dodávateľ 
prevádzkovateľa základnej alebo 
digitálnej služby.
Orgány činné v trestnom konaní



7 UPLATŇOVANIE 
ZODPOVEDNOSTI 
ZA ŠKODU 
SPÔSOBENÚ PRI 
VÝKONE 
VEREJNEJ MOCI

Uplatňovanie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri 
výkone verejnej moci 
(predbežné prerokovanie 
nároku na náhradu škody a 
právo na regresnú náhradu).

fyzické osoby – 
prevádzkovatelia 
a 
sprostredkovatelia, 
 oprávnené osoby 
prevádzkovateľov 
a 
sprostredkovateľo
v, dotknuté osoby, 
iné fyzické osoby 
v postavení 
žiadateľov o 
náhradu škody, 
iné fyzické osoby, 
voči ktorým 
možno uplatniť 
regresnú náhradu

bežné 
osobné 
údaje

Úrad uchováva osobné 
údaje so zásadou 
minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ č. 
2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane 
fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov 
(ďalej len „Nariadenie 
GDPR“). 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

8 UPLATŇOVANIE 
ZODPOVEDNOSTI 
ZA ŠKODU 
SPÔSOBENÚ 
ZAMESTNANCAMI 
ÚRADU

Uplatňovanie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú 
zamestnancami úradu.

fyzické osoby – 
prevádzkovatelia 
a 
sprostredkovatelia, 
 oprávnené osoby 
prevádzkovateľov 
a 
sprostredkovateľo
v, dotknuté osoby, 
iné fyzické osoby 
v postavení 
zamestnanca

bežné 
osobné 
údaje

Úrad uchováva osobné 
údaje so zásadou 
minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ č. 
2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane 
fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov 
(ďalej len „Nariadenie 
GDPR“). 

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

9 BEZPEČNOSTNÉ 
PREVIERKY A 
UTAJOVANÉ 
SKUTOČNOSTI

Vykonávanie 
bezpečnostných previerok 
určených osôb I. stupňa na 
oboznamovanie sa s 
utajovanými skutočnosťami 
stupňa utajenia vyhradené, 
vyhodnocovanie čiastkových 
podkladových materiálov na 
vykonanie bezpečnostných 
previerok II.,  III. a IV. stupňa 
a vedenie evidencií o vzniku 
a zániku určenia osôb na 
oboznamovanie sa s 
utajovanými skutočnosťami

zamestnanci 
úradu, 
manžel/manželka 
zamestnanca
úradu, druh a 
družka 
zamestnanca, deti 
zamestnancov, 
osoby žijúce so 
zamestnancom v 
spoločnej 
domácnosti a 
ďalšie osoby, 
ktorých osobné 
údaje sú 
nevyhnutné na 
vykonávanie 
bezpečnostných 
previerok

Osobitná 
kategória 
osobných 
údajov

Podľa požiadaviek 
Zákona č. 215/2004 Z. z. 
o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov v znení 
neskorších predpisov

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 
skutočností v znení neskorších predpisov

zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov, 

 zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

 zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Orgány štátnej správy a verejnej moci 
na výkon kontroly a dozoru 

Národný bezpečnostný úrad

Orgány štátnej správy a verejnej moci 
na výkon kontroly a dozoru.
Príslušné orgány verejnej moci (NKÚ, 
ÚOOÚ SR, PZ SR, súdy), osoby, ktoré 
sú v rámci predbežného prerokovania 
nároku na náhradu škody požiadané o 
poskytnutie potrebnej súčinnosti, 
osoby, voči ktorým sa uplatňuje 
regresná náhrada. 



10 ZVEREJŇOVANIE 
ZÁZNAMOV ZO 
ZASADNUTIA 
ZASTUPITEĽSTVA

Zverejňovanie 
videozáznamov alebo 
audiozáznamov zo 
zasadnutia zastupiteľstva 

Fyzické osoby – 
účastníci 
zasadnutia 
zastupiteľstva

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.

Podľa Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

11 Agenda hlavného 
kontrolóra

Evidencia správ o 
vykonaných kontrolách

Zamestnanci 
kontrolovaných 
subjektov

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.

Archivácia v zmysle 
Zákona č. 395/2002 o 
archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

12 Cudzinci Spracovanie údajov o pobyte 
cudzincov z Oddelenia 
cudzineckej polície 
Policajného zboru v Trnave

Cudzinci bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Archivácia v zmysle 
Zákona č. 395/2002 o 
archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

13 Dopravné licencie Evidencia žiadostí o 
dopravné licencie, kontrolné 
činnosti nad dopravcami

Žiadateľ o 
dopravnú licenciu, 
vodič a osádka 
vozidla

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
V zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

14 Evidencia darov v 
zariadeniach 
sociálnych služieb

Vedenie a evidencia prijatých 
darov v zariadeniach 
sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
TTSK

Štatutárni 
zástupcovia 
poskytovateľov 
sociálnych služieb 
a subjektov 
vykonávajúcich 
SPOD a SK, 
osoby 
zodpovedné za 
poskytované 
sociálne služby, 
prípadne 
zamestnanci 
poskytovateľov 
sociálnych služieb

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
V zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch), 
Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a 
o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov

Zariadenia poskytujúce sociálne 
služby,
Poskytovatelia sociálnych služieb a 
subjektov vykonávajúcich SPOD a SK,
Crystal consulting, s.r.o.
MPSVR SR

Informovaný súhlas dotknutej osoby so 
spracúvaním jej osobných údajov, a verejný záujem, 
Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  
Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 
Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení

Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

Osobné údaje sa nesprístupňujú

Verejnosť, (web stránka, online kanál)

Predseda TTSK,
Príslušná komisia alebo úrad

Osobné údaje sa nesprístupňujú



15 Evidencia návštev Evidencia návštev za účelom 
ochrany verejného poriadku 
a bezpečnosti.

Fyzické osoby – 
návštevy

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.

1 mesiac

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

16 Externí 
spolupracovníci, 
odborníci a 
splnomocnenia

Evidencia externých 
odborných pracovníkov a 
garantov, splnomocnenia

Externí odborníci 
vstupujúci do 
prípravy projektov

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
V zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

17 Hospodárska 
mobilizácia

Evidencia osôb v jednotnom 
informačnom systéme 
hospodárskej mobilizácie.
Určenie lekára, sestry a 
laboranta na vykonanie 
odvodu, členovia evakuačnej 
komisie kraja

Zamestnanci 
TTSK
Obchodní partneri 
– fyzické osoby

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
V zmysle Zákona 
č.179/2011 Z.z. o 
hospodárskej mobilizácii

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

18 Infozákon Vybavovanie žiadostí o 
sprístupnenie informácií

Žiadatelia bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch
a registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

19 Kamerový systém Monitorovanie verejne 
prístupných priestorov za 
účelom ochrany verejného 
poriadku, bezpečnosti a 
majetku

Fyzické osoby 
pohybujúce sa v 
monitorovanom 
priestore

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.

15 dní

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

20 Kredity a 
vzdelávanie

Priznávanie a uznávanie 
kreditov riaditeľom škôl a ŠZ, 
funkčné vzdelávanie riaditeľa 
školy, školského zariadenia

Riaditeľ školy, ŠZ bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Archivácia v zmysle 
Zákona č. 395/2002 o 
archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo práce a sociálnych vecí 
SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo školstva vedy výskumu a 
športu SR

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Poskytovatelia kontinuálneho 
vzdelávania, akreditačná rada, vysoké 
školy a univerzity, cirkev alebo 
náboženská spoločnosť

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

Zákon č.179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii 
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v 
znení neskorších predpisov

Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej osoby

Zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon

Osobné údaje sa nesprístupňujú

Súd, orgány činné v trestnom konaní.
Policajný zbor SR

Obvodný úrad, Iný správny orgán, Iný 
oprávnený subjekt

Osobné údaje sa nesprístupňujú
Poverení zamestnanci - vnútorná 
prevádzka



21 Ocenenia Oceňovanie zamestnancov 
TTSK a OvZP TTSK a 
osobností kraja (fyzické 
osoby)

Osoby navrhnuté 
na ocenenie, 
ocenené osoby

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Archivácia v zmysle 
Zákona č. 395/2002 o 
archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

22 Oznamovanie 
protispoločenskej 
činnosti

Vnútorný systém 
vybavovania podnetov, ich 
prijímania, preverovania a 
evidencia. Úprava práv a 
povinností zamestnancov 
Trnavského samosprávneho 
kraja (ďalej len „TTSK“) a 
zamestnancov organizácií v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trnavského samosprávneho 
kraja (ďalej len OvZP) ako aj 
zamestnávateľa TTSK a 
OvZP v súvislosti s 
oznamovaním kriminality 
alebo inej protispoločenskej 
činnosti.

Zamestnanci 
TTSK, 
zamestnanci 
OvZP a ich blízke 
osoby v 
pracovnoprávnom 
vzťahu k TTSK a 
OvZP. Štatutár 
TTSK a štatutári 
OvZP.

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Podľa Zákona č. 
307/2014 Z. z. o 
niektorých opatreniach 
súvisiacich s 
oznamovaním 
protispoločenskej 
činnosti a o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov.

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

23 Personalistika a 
mzdy

Evidencia zamestnancov, 
uchádzačov o zamestnanie 
TTSK a niektorých 
zamestnancov Organizácií v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
TTSK s pracovným 
pomerom, 
štátnozamestnaneckým 
pomerom alebo obdobným 
vzťahom (napríklad na 
základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo 
pracovného pomeru) vrátane 
predzmluvných vzťahov – 
hlásenie pre daňový úrad, 
príloha k mesačnému výkazu 
pre sociálnu poisťovňu, 
potvrdenie pre sociálnu 
poisťovňu k PN, resp. MD, 
evidenčné listy 
dôchodkového poistenia, 
príloha k mesačnému výkazu 
pre zdravotné poisťovne, 
dohody o zmene pracovnej 
zmluvy, záznamy o 
pracovných úrazoch, osobný 
dotazník, odpis, resp. výpis z 
registra trestov, dohoda o 
vykonaní odbornej praxe 
študenta, čestné vyhlásenie 
k praxi, žiadosť o prijatie do 
zamestnania, životopis, 
záznam o vykonaní 
vstupného školenia k 
bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, vyhlásenie 
zamestnanca, doklad o 

Vlastní 
zamestnanci, 
uchádzači o 
zamestnanie, 
pracovníci na 
dohodu o 
vykonaní práce, 
ich rodinní 
príslušníci 
(manžel/manželka, 
 vyživované deti, 
rodičia 
vyživovaných 
detí), bývalí 
zamestnanci, 
blízke osoby, 
poslanci, členovia 
komisií z radu 
neposlancov, 
žiadateľ o vydanie 
platobnej karty, 
štatutárni 
zástupcovia 
OvZP, uchádzači 
vo výberových 
konaniach.
Členovia NEK 
TTSK

Bežné 
osobné 
údaje, 
osobitné 
osobné 
údaje 
(údaje o 
zdraví)

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.

V zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov
Zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom 
poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom 
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 650/2004 Z.z. zákon o doplnkovom 
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 152/2904 Z. z. o sociálnom fonde a o 
zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Z.z. o 
daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
204/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 355/2007
314(2001 Zákon o ochrane pred požiarmi
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov
Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení 
neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 

Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne
Daňový úrad
Dôchodkové správcovské sporiteľne
Doplnkové dôchodkové poisťovne
Orgány štátnej správy a verejnej moci 
na výkon kontroly a dozoru (napr. 
inšpektorát práce, rada škôl), 
zástupcovia zamestnancov
Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny
Štátna pokladnica
Datacentrum
Súd. Orgány činné v trestnom konaní
exekútor
Iný oprávnený subjekt
Žiadatelia o prístup k informáciám
Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa 
sťažnosť týka

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

Komisia (riaditelia inštitúcií, predseda 
kultúrnej komisie)

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje sa nesprístupňujú



24 Podania Centrálna evidencia podaní 
fyzických osôb

Fyzická osoba 
dávajúca podnet 
alebo podanie

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
V zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

25 Poistenia Spracovanie údajov pre 
potreby poistenia pri 
zahraničných služobných 
cestách

Zamestnanci 
TTSK, volení 
zástupcovia 
(poslanci, 
neposlanci)

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

26 Poskytovatelia 
sociálnych služieb

Registrácia a zápis do 
registra poskytovateľov 
sociálnych služieb. Evidencia 
poskytovateľov sociálnych 
služieb a subjektov 
vykonávajúcich SPOD a SK
Evidencia podaných žiadostí, 
štatistika, monitorovanie 
potreby sociálnych služieb.

Štatutárni 
zástupcovia 
poskytovateľov 
sociálnych služieb 
a subjektov 
vykonávajúcich 
SPOD a SK, 
osoby 
zodpovedné za 
poskytované 
sociálne služby, 
prípadne 
zamestnanci 
poskytovateľov 
sociálnych služieb

Bežné 
osobné 
údaje, 
osobitné 
osobné 
údaje 
(údaje o 
zdraví)

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Osoba na ktorú je podaná sťažnosť 
(napr. lekár), krajský odborník pre 
medicínsky odbor, hlavný odborník pre 
medicínsky odbor, zdravotná 
poisťovňa, etická komisia, odbor 
regionálneho rozvoja, dopravy a 
investícií
Orgány verejnej správy a iné osoby, v 
rámci poskytovanej súčinnosti

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon 283/2002 o cestovných náhradách

Poisťovňa resp. poisťovacia agentúra

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch), 
Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a 
o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov
Zásady hospodárenia s majetkom 

Zariadenia poskytujúce sociálne 
služby,
Poskytovatelia sociálnych služieb a 
subjektov vykonávajúcich SPOD a SK
Crystal consulting, s.r.o.
MPSVR SR
Žiadatelia o prístup k informáciám

Zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Zákon č. 576/2004 Z.Z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov
Zákon č. 362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
Zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve
Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov
Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave



27 Poslanci a 
neposlanci

Spracúvanie osobných 
údajov poslancov a iných 
volených zástupcov a členov 
komisií z radov poslancov a 
neposlancov

Poslanci ZTTSK, 
iní občania volení 
do volených 
funkcií a ich 
rodinní príslušníci 
(manželky a deti), 
členovia komisií z 
radov poslancov a 
neposlancov

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

28 Posúdenie 
odkázanosti na 
sociálnu službu

Posudzovanie odkázanosti 
na sociálnu službu

Žiadatelia o 
posúdenie 
odkázanosti na 
sociálnu službu a 
ich rodinní 
príslušníci

Bežné 
osobné 
údaje, 
osobitné 
osobné 
údaje 
(údaje o 
zdraví)

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

29 Právne služby Žaloby, rozhodnutia súdov, 
overenie plnej moci, 
poverenie na súd a iné 
právne služby

Účastníci 
právnych úkonov, 
svedkovia

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

30 Registratúra Správa registratúry Odosielateľ a 
prijímateľ 
korešpondencie

Bežné 
osobné 
údaje, 
osobitné 
osobné 
údaje 
(údaje o 
zdraví)

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Zariadenia poskytujúce sociálne služby
Posudkový lekár

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
Iné nariadenia podľa povahy žaloby alebo právnej 
služby
Záväzné predpisy a nariadenia EÚ a SR

Osobné údaje sa nesprístupňujú

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov
Predpis č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
Vyhláška č. 410/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach 
výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a 
o tvorbe spisu
Výnos č. 525/2011 Z. z. Výnos Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické 
informačné systémy na správu registratúry
Vyhláška č. 628/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a 
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky
Štátny archív 
Orgány štátnej správy a verejnej moci 
na výkon kontroly a dozoru (napr. 
inšpektorát práce, rada škôl), 
zástupcovia zamestnancov
Orgány činné v trestnom konaní
Zmluvná spoločnosť na likvidáciu 
vyradenej registratúry

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch), Zákon 357/2004 a súhlas dotknutej osoby 
podľa Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov

Žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov



31 Školy Rozhodnutia o prijatí, 
odvolacie konania, zápisnice, 
pracovné úväzky pre 
zamestnancov, kontrolná 
činnosť Školského úradu 
TTSK, zoznam žiakov 
neštátnych školských 
zariadení

Žiak alebo 
zákonný zástupca 
žiaka, 
zamestnanec 
školy, uchádzač o 
funkciu riaditeľa 
strednej školy

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

32 Sťažnosti a petície Centrálna evidencia 
sťažností fyzických osôb. 
Vybavovanie petícií

Sťažovateľ Bežné 
osobné 
údaje, 
osobitné 
osobné 
údaje 
(údaje o 
zdraví)

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Zákon č. 576/2004 Z.Z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov
Zákon č. 362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
Zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve
Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov
Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Smernica MŠVVaŠ SR č. 41/2013, ktorou sa určuje 
postup obvodného úradu v sídle kraja pri 
potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri 
posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti 
obce a samosprávneho kraja ako školských úradov
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení 
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2005 o odbornom vzdelávaní

Riaditeľ školy, Rada školy ako 
výberová komisia
Žiadatelia o prístup k informáciám
Ministerstvo školstva vedy výskumu a 
športu

Osoba na ktorú je podaná sťažnosť 
(napr. lekár), krajský odborník pre 
medicínsky odbor, hlavný odborník pre 
medicínsky odbor, zdravotná 
poisťovňa, etická komisia, odbor 
regionálneho rozvoja, dopravy a 
investícií
Orgány verejnej správy a iné osoby, v 
rámci poskytovanej súčinnosti



33 Účtovné doklady Spracovanie účtovných 
dokladov

Zamestnanci 
úradu, poslanci, 
neposlanci, 
zamestnanci 
dodávateľov 
tovaru a služieb, 
fyzické osoby, 
ktorým vznikla 
povinnosť uhradiť 
správny poplatok
fyzické osoby, 
ktorým boli 
uložené sankcie

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

34 Verejné 
obstarávanie

Evidencia dokumentácie 
súvisiacej s kontrolou 
verejného obstarávania a s 
verejným obstarávaním 
tovarov, služieb a 
stavebných prác (životopis, 
zmluvy s dodávateľmi, 
osvedčenia na štátny dozor, 
výpis z obchodného registra, 
odborná spôsobilosť)

Účastníci 
verejného 
obstarávania

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

35 Výberové konania 
štatutárnych 
zástupcov OvZP

Výberové konania na 
riaditeľov na stredné školy, 
kultúrne inštitúcie a sociálne 
zariadenia

Uchádzač o 
funkciu riaditeľa 
strednej školy, 
kultúrnej inštitúcie 
a sociálneho 
zariadenia

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov,
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov, 
zákon č 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 
znení neskorších predpisov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 
znení neskorších predpisov,
zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, 
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o 
zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach 
z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Zverejnenie na webovom sídle - 
faktúry a objednávky (anonymizované)
Zákon 21/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úrad pre verejné obstarávanie, 
Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR

Zákonník práce 311/2001 Zákonník práce
Zákon 552/2001 o výkone práce vo verejnom 
záujme
Zákon 553/2003 o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon 302/2001 o samosprávnych krajoch 

výberová komisia



36 Zabezpečenie 
poskytovania 
sociálnej služby

Vyhodnotenie žiadostí o 
zabezpečenie poskytovania 
sociálnej služby.
Evidencia podaných žiadostí, 
štatistika, monitorovanie 
potreby sociálnych služieb, 
prehľad o vybavení žiadostí
Evidencia prijímateľov SS, 
štatistika - počty prijímateľov 
SS podľa stupňov 
odkázanosti, podľa dátumu, 
kedy boli prijatí do ZSS (t.j. 
podľa zákona 195/1998 Z.z. 
alebo podľa zákona 
448/2008 Z.z. – rôzne 
prístupy); počty prijímateľov 
v jednotlivých SS a ich 
porovnanie so schválenou 
kapacitou ZSS; počty detí s 
nariadenou ústavnou 
starostlivosťou; počty detí a 
malých dospelých 
navštevujúcich školu; počty 
prijímateľov SS z iných 
krajov a z ktorých, ako aj 
počty prijímateľov SS, ktorí 
majú svojich zákonných 
zástupcov, resp. 
splnomocnencov jednať v ich 
mene; monitorovanie pohybu 
prijímateľov SS v ZSS.
Evidencia čakateľov na 
poskytovanie sociálnej 
služby v ZSS; prehľad o 
ďalších činnostiach v iných 
ZSS; prehľad o postupe ZSS 
pri práci s poradovníkmi, 

Žiadatelia o 
zabezpečenie 
poskytovania 
sociálnej služby a 
ich rodinní 
príslušníci

Bežné 
osobné 
údaje, 
osobitné 
osobné 
údaje 
(údaje o 
zdraví)

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
služby a archivácia v 
zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

37 Zdravotníctvo Evidencia rozhodnutí na 
poskytovanie zdravotnej, 
lekárskej a lekárenskej 
starostlivosti;
Evidencia žiadostí o vydanie 
povolenia;
Spracovávanie zdravotnej 
dokumentácie
Vybavovanie podaní 
občanov, určovanie poskyt. 
zdravotnej starostlivosti.

Lekár, štatutárny 
zástupca a/alebo 
garant 
poskytovateľa 
zdravotnej 
starostlivosti, 
pacient/klient

Bežné 
osobné 
údaje, 
osobitné 
osobné 
údaje 
(údaje o 
zdraví)

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba poskytovania 
zdravotnej služby podľa 
Zákona č. 578/2004 Z.z. 
o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych 
pracovníkoch, 
stavovských 
organizáciách v 
zdravotníctve a 
archivácia v zmysle 
Zákona č. 395/2002 o 
archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov

Zariadenia soc. Služieb

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,
Zákon č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
220/1996 Z. z. o reklame,
Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, Zákonník práce,
362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,
Zákon č. 71/1967 o správnom konaní,
Zákon č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe

Obec, zdravotná poisťovňa, lekárska 
komora, Ministerstvo zdravotníctva 
SR, daňový úrad, štatistický úrad, 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti



38 Žiadosti správa 
majetku

Žiadosti fyzických osôb 
ohľadom správy majetku 
(napr. zriadenie vecného 
bremena)

Žiadatelia bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba archivácii v zmysle 
Zákona č. 395/2002 o 
archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

39 Zmluvy o 
finančnom 
príspevku z 
vlastných príjmov 
TTSK pre neštátne 
školské zariadenia

Zmluvy o finančnom 
príspevku na dieťa

Žiadateľ, 
zamestnanci 
žiadateľa, dieťa, 
zákonný zástupca

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba archivácii v zmysle 
Zákona č. 395/2002 o 
archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

40 Zmluvy o poskytnutí 
NFP

Evidencia zmlúv o poskytnutí 
NFP a súvisiacich 
splnomocnení, žiadosti o 
platbu

Zamestnanci 
úradu podieľajúci 
sa na projektoch, 
členovia 
projektových 
tímov, štatutárny 
zástupca 
žiadateľa, 
splnomocnená 
osoba žiadateľa

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba archivácii v zmysle 
Zákona č. 395/2002 o 
archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

41 Zmluvy s fyzickými 
osobami

Príprava a evidencia zmlúv s 
fyzickými osobami, nájomné 
zmluvy

Obchodní partneri 
– fyzické osoby

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.
Doba archivácii v zmysle 
Zákona č. 395/2002 o 
archívoch a 
registratúrach

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
Zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 
celkov
Zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri 
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod 
stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a 
vyššie územné celky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
Zákon č. 162/1995 Z. z. - Katastrálny zákon
Zákon č. 351/2001 o el. komunikáciách
Zákon č. 251/2012 o energetike

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

Článok 58, ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 
1198/2006 o EFF
Článok 38, ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 
498/2007
Zákon č. 528/2008 Z.z. o o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskej únie
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.   

Web stránka TTSK (anonymizované), 
Zákon č. 211/2000 Z.z.

Osobné údaje sa nesprístupňujú

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR.
Ministerstvo financií (správa finančnej 
kontroly) SR.
Úrad pre verejné obstarávanie
Najvyšší kontrolný úrad
Európska komisia (EK)
Kancelária predsedu TTSK
Kancelária riaditeľa TTSK
Právne služby TTSK

Osobné údaje sa nesprístupňujú



42 Evidencia informácii v rámci protipandemických opatrení, COVID-19 Evidencia informácií v rámci 
protipandemických opatrení, 
COVID-19 alebo iné 

poverení vybraní 
zamestnanci TTSK

Bežné 
osobné 
údaje, 
osobitné 
osobné 
údaje 
(údaje o 
zdraví)

2 mesiace od 
poskytnutia údajov, 
následne bezodkladne 
skartovať

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, 
Politika informačnej bezpečnosti, 
Smernica OOÚ, Smernica pravidlá 
pre používanie informačných 
systémov a služieb, Smernica pre 
riešenie bezpečnostných 
incidentov, Smernica pre 
prideľovanie prístupových 
práv,Smernica pre klasifikáciu 
informačných aktív, Analýza rizík, 
DPIA

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), čl. 6 ods. 1 
písm. c) spracúvanie osobných údajov nevyhnutné 
na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa 
(zamestnávateľ) a písm. e)
Nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie 
nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme. Osobitná 
kategória osobných údajov (údaje o zdraví) je 
spracúvaná v čase:
A: kedy nie je vyhlásený mimoriadny stav na 
základe čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR, 
podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na účely 
plnenia povinností a výkonu osobitných práv 
prevádzkovateľa alebo dotknutej
osoby v oblasti pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia a sociálnej
ochrany. 
B: kedy je vyhlásený mimoriadny stav na základe 
čl.9 ods. 2 písm. i) Nariadenia GDPR, podľa ktorého 
je spracúvanie nevyhnutné z dôvodov verejného 
záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana 
proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia.
Zákon č. 103/2015 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia
Nahliadanie do dokladov návštev vychádza
z právnych predpisov platiacich v čase vyhlásenia 
núdzového stavu podľa
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu

Súd, orgány činné v trestnom konaní
Policajný zbor SR
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva RÚVZ


